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زیر نظر :دکترابراهیم رضایی پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

پیامک

توصیههای زمستانی برای سالمت چشمها
تا چشمها از آسیب باد و سوز زمستاندر امان بمانند.
معمو ًال افرادی که از لنز چشمی استفاده میکنند ،بیشتر در
معرض این مشکل قرار میگیرند .البته خشکی چشمدر بین افراد
دیگر بخصوص خانمهایی کهدر سنین قبل از یائسگی یا یائسگی
قرار دارند نیز دیده میشود ،چون افت میزان هورمون استروژن
باعث بروز خشکی چشمها میشود.
معمو ًال افراد شکایت میکنند که چشمهایشان دچار اشک
ریزش شده است .اما واقعیت این است که چشمها به اندازه کافی
اشک تولید نمیکنند و زمانی که خشک و حساس میشوند ،به
طور غیرقابل کنترلیدچار اشک ریزش میشوند.
متأسفانه مشکل خشکی چشمها در طوالنی مدت میتواند به
ضعیف شدن چشم ها و یا آسیب قرنیه منجر می شود.
چه باید کرد؟
چشم ها را مرطوب کنید
آب و مایعات بیشتری بنوشید ودر طول روز ازدستگاه های بخور
در منزل استفاده کنید.
از قطره استفاده کنید
قطره اشک مصنوعی و ژلها و قطرههای چشمی در داروخانهها
به فروش میرسند که برای مرطوب کردن چشمها و پیشگیری
از تبخیر سریع مایع چشم مناسب هستند .میتوانید با چشم

وقتی سوز سرمادر صورت می پیچد ،چشمها نیزدر امان نیستند.
در واقع فصل سرما فصل بیرحمی با چشمها هست و بدون شک
خودتان نیز این بی رحمی را احساس کرده اید.
خشکی و التهاب چشمها از جمله مشکالت رایج در فصل سرما
هستند .در واقع انعکاس نور خورشید روی برفها و نیز خشکی
هوای داخل منزل به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی باعث
تحریک چشمها در زمستان شده و در طوالنی مدت به ضعیف
شدن آنها منجر می شود.
البته می توانید با این مشکالت مقابله و اثرات طوالنی مدت آنها
را بخصوص در ابتال به آب مروارید و بیماریهای قرنیه چشم
خنثی کنید.
خشکی چشم
خشکی چشمها از جمله مشکالت رایج چشم در فصل زمستان
محسوب میشود .این مشکل ،خود را با احساس سوزش یا خارش
و همچنین با احساس وجود جسم خارجی در چشمها نشان
میدهد.
زمانی که هوای منزل و محیط کار بیش از اندازه خشک باشد و یا
در معرض باد و هوای سرد بیرون قرار داشته باشید ،این مشکل
بروز می کند.
ً
در روزهای سرد که باد شدید می وزد ،حتما عینک آفتابی بزنید

تأثیر خواب کودکان

بر سالمت آنان در آینده

نتایج یک بررسی نشان میدهد که خواب منظم و کافی
در دوران کودکی باعث میشود ،کودکان در سنین
نوجوانی شادتر و از وزن ایدهآلی برخوردار باشند.
رعایت برنامه خواب منظم وداشتن خواب کافیدردوران
کودکی به آنان کمک میکنددر سالهای نوجوانی از وزن
مناسبی برخوردار باشند.
در این بررسی نزدیک به  ۲۲۰۰کودکدر  ۲۰شهر آمریکا
مورد مطالعه قرار گرفتند.
یک سوم از آنان در فاصله پنج تا  ۹سالگی برنامه خواب
منظم و کافی داشتهاند .در مقایسه با این کودکان ،گروه
دیگر که در سن  ۹سالگی برنامه خواب منظمی نداشتند

چند خط سالمتی

 6 ماده غذایی که در دوران رژیم
بسیار مفید است:
 خرما کشمش انجیر خشک انجیر زغال اخته آلو خشک کمبود منیزیم موجب بیخوابی
میشود.
اغلب مردم دچار فقر منیزیم
هستند گرچه در موادی چون بادام،
موز و سبزیجات وجود دارد اما
بسیاری از افراد به اندازه کافی از این
مواد مصرف نمیکنند.
 اگر کم آب بخورید کچل
میشوید !
به گفته محققان ،کمآبی بدن ،نه
تنها به سالمت چشمها آسیب
میزند و پوستتان را پیر میکند،
بلکه زمینه را برای ریزش موهایتان
هم فراهم میکند.
 شوید ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺛﺮﺍﺗﯽ ﭼﻮﻥ:
 ﻧﯿﺮﻭ ﺩهنده ﻣﻘﻮﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ.هنگام خواب شبانه متابولیسم
بدن کاهش مییابد !
اگر در اول صبح صبحانه بخورید
اینکار سوخت و ساز بدن را تسریع
بخشیده و باعث افرایش انرژی ودفع
خستگی روزانه می شود .

در سن  ۱۵سالگی خواب کمتری داشتند و شاخص
تودهبدنی آنها نیز باالتر بود ه است.
به گفته متخصصان آمریکایی ،رفتار و روش تربیتی
والدین در دوران کودکی فرزندشان بر سالمت جسمی و
شاخص توده بدنی آنان در سنین نوجوانی تأثیر میگذارد.
در نتتیجه ،داشتن برنامه و الگوی رفتاری مناسب در
دوران کودکی برای سالمت کودک در آینده امری حیاتی
است.
متخصصان آمریکایی همچنین معتقدند :خواب
بر سالمت جسمی ،روحی و توانایی یادگیری تأثیر
چشمگیردارد.

از نظر متخصصان ،بهتر است

پزشک مشورت کرده و از این محصوالت استفاده کنید.
بیشتر پلک بزنید
اگر فعالیتها و شغلتان به گونهای است که زیاد به صفحه
رایانه چشم میدوزید ،الزم است که به اندازه کافی پلک بزنید
و چشمها را باز و بسته کنید .این کار خشکی چشمها را کاهش
میدهد.
اگر حین کار کردن ،چشم هایتان زیاد خشک میشود عادت
کنید که به طور مرتب پلک بزنید و از زل زدن به صفحه رایانه
خودداری کنید.
عینک بزنید
در روزهای سرد که باد شدید می وزد ،حتمًا عینک آفتابی بزنید
تا چشم ها از آسیب باد و سوز زمستاندر امان بمانند.
انعکاس نور خورشید از روی برف و یخ
توجه داشته باشید که نور خورشید در کوههای پوشیده از برف
آسیب بیشتری به پوست و چشم میزند ،البته نه به این دلیل
که در ارتفاعات به خورشید نزدیکتر هستیم .فاصله زمین از
خورشید  150میلیون کیلومتر است و چند صد متر ارتفاع کوه
تأثیری در این مسئله ندارد؛بلکه زمانی که از سطح دریا دور
میشویم ،به ازای هر هزار متر ارتفاع ،میزان اشعههای ماورای
بنفش  10درصد افزایش پیدا میکند .عالوه بر این ،انعکاس

روماتیسم عامل
ابتال به آرتروز

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران به عوامل ایجاد آرتروز
اشاره کرد و گفت :تروما و انواع روماتیسم عامل ایجادکننده
آرتروز هستند.
دکتر سید محمدجواد مرتضوی افزود :برخی از
بیماریهای مادرزادی مانند دررفتگی مادرزادی لگن،
عفونتها و بیماریهای خونی مانند هموفیلی سبب آتروز
میشوند.
وی با اشاره به اینکه مفاصل زانو و ران شایعترین مفاصلی
هستند کهدچار آرتروز میشوند ،گفت :شکستگی و تروما،
تغییر شکل اندامها بهصورت پرانتزی یا ضربدری میتواند
عامل ایجاد این بیماری باشد.

فوق تخصص جراحی زانو و لگن ادامه داد :درمان آرتروز
براساس اینکه در چه مرحلهای باشد یا علت آن چه باشد،
متفاوت است.
وی گفت :با یک ساعت پیادهروی روزانه میتوان از
پیشرفت آرتروز جلوگیری یا از ابتال به این بیماری
پیشگیری نمود.
با یک ساعت پیادهروی ،عضالت بدن قویتر شده و این کار
از پیشرفت آرتروز جلوگیری میکند.
مرتضوی اظهار کرد :پیادهروی در سطح صاف ،دویدن
سبک و ورزشهای آبی به تقویت عضالت کمک جدی
میکند.

نوشابهمنجر

قاب تندرستی

صبحانه بین ساعت  ۶تا  ۹صرف

بهبیماریمزمن

شود.

کلیویمیشود

 آناناس  ۵برابر مؤثرتر از شربت
سرفه.برای درمان سرفههای پیاپی
آب آناناس بخورید.

نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد،
مصرف نوشیدنیهای شیرین از جمله نوشابه
منجر به بروز بیماریهای مزمن کلیوی
میشود.
براساس این پژوهش ،مصرف نوشیدنیهای
شیرین ،نوشابه ،آبمیوه و هرآنچه که حاوی
مقادیر زیادی از شکر است ،ریسک بروز
بیماریهای مزمن کلیوی را به میزان قابل
توجهی افزایش میدهد.
محققان دانشگاه جانهاپکینز که این
پژوهش را انجام دادهاند ،تأکید میکنند،
پیروی از یک رژیم غذایی سالم میتواند عالوه
بر رفع بیماری مزمن کلیوی ریسک بروز
شمار زیادی از بیماریهای دیگر را به میزان
قابل توجهی کاهشدهد.
آمارها بیانگر آن است که بیش از  500میلیون
نفر در جهان از انواع آسیبهای کلیوی
رنج میبرند و ساالنه میلیونها نفر به دلیل
حمالت قلبی و مغزی ناشی از بیماریهای
مزمن کلیوی جان خود را از دست میدهند.

آب آناناس از سرماخوردگی و
آنفوالنزا هم جلوگیری میکند.
 توت خشک،جایگزین قند:
 بهترین قندطبیعی مفید برای کاهش وزن کاهنده کلسترول بدخون ضدسرطان وبیماری قلبی سرشار از فیبر و ملین استدشمن اضطراب و عصبانیت حاوی آهن وداروی کمخونی بیماری های ناشی از استرس
 ریزش مو بیماری های قلبی بیماری های روحی-روانی بیماری های کلیوی چاقی یا الغری شدید استراحت بیش از حد

این اشعهها از روی برف به  90درصد میرسد .در حالیکه شن و
ماسه این اشعهها را به میزان 10درصد ودریا به میزان 20درصد
انعکاس میدهد.
زمانی که چشمهادر معرض انعکاس نور خورشید قرار میگیرند،
احتمال بروز التهاب قرنیه باال میرود .این مشکل چشمها را قرمز
ودردناک و نسبت به نور حساستر میکند.
امکاندارد که نیاز به درمان با قطرههای آنتیبیوتیکی باشد .قرار
گرفتن در معرض اشعه های ماورای بنفش در بروز آب مروارید
نیز نقشدارد.
چه باید کرد؟
از چشم ها محافظت کنید
حتمًا عینک آفتابی ضد UVبزنید .اگر اهل اسکی هستید،
یادتان باشد که برف تازه اشعه های ماورای بنفش را تا 100درصد
انعکاس میدهد .بنابرایندر ارتفاعات آسیب هادو برابر هستند.
عینک آفتابی شما باید حداقل «یو وی  »400باشد.
در این صورت اشعه های ماورای بنفش  Aو  Bتا حد زیادی بلوکه
می شوند.
حواستان باشد که آب مروارید در کمین تمام اعضای خانواده
هست .حتی کودکان نیز باید در روزهای برفی از عینکهای
آفتابی استفاده کنند.

در

تلگرام  /واتساپ:
0917 800 1808

رنگها درمیوهها
و سبزیجات
متخصصان تغذیه توصیه به مصرف 5
تا  9وعده از انواع میوهها و سبزیجات
در روز کردهاند .با این حال این تنها
چیزی نیست که باید رعایت کنید بلکه
شما نیاز به مصرف میوهها و سبزیجات
در رنگهای متنوع و مختلف دارید.
مصرف رنگین کمانی از میوهها میتواند
به شما این اطمینان را بدهد که مواد
مغذی مختلف برای حفظ سالمت
را بهطور کامل در طول روز دریافت
کردهاید:
میوههای قرمز ،آبی و بنفش
میوهجات و سبزیهایی با این
طیفهای رنگی معموالً حاوی
آنتوسیانینها هستند .میوههای
قرمز رنگ اغلب لیکوپن هم دارند.
خواص
ارای
د
آنتوسیانینها
آنتیاکسیدانی برای کمک به
جلوگیری از آسیبهای سلولی
هستند .آسیبهای سلولی ناشی از
رادیکالهای آزاد خود منجر به بروز
بیماریهای قلبی ،سکته مغزی،
سرطان و مشکالت حافظه میشوند.
لیکوپن نیز منجر به کاهش خطر ابتال
به سرطان و بیماریهای قلبی میشود.
میوهها و سبزیجات قرمز ،آبی و بنفش
اغلب حاوی ویتامینها و مواد معدنی
ضروری مانند پتاسیم ،ویتامین
 ،Aویتامین  Cو فوالت نیز هستند.
ترکیبات موجود در این میوهها منجر
به افزیش سیستم ایمنی بدن و کاهش
خطر ابتال به عفونتهای دستگاه
ادراری میشود.
میوههای سفید رنگ
این میوهها و سبزیجات ترکیبات

پلیفنلی با خواص آنتیاکسیدانی
دارند که ممکن است منجر به کاهش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی و
سرطان میشوند.
برخی از مواد غذایی سفید رنگ مانند
سیر ،حاوی آلیسین هستند که منجر
به کاهش خطر ابتال به فشار خون باال،
کلسترول باال ،سرطان و بیماریهای
قلبی میشوند .این غذاها منبع خوبی
از پتاسیم ،ویتامین  ،Cفوالت ،نیاسین
و ریبوفالوین هستند.
مطالعهای که در نوامبر سال 2011
میالدی در مجله آمریکایی سکته
مغزی به چاپ رسید ،نشان داد مصرف
میوهها و سبزیجات سفید رنگ خطر
ابتال به سکته مغزی را نیز کاهش
میدهد.
میوههای نارنجی و زرد
ترکیبات موجود در این میوهها،
کاروتنوئیدها هستند که به بهبود
عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی،
مشکالت بینایی و سرطان کمک
میکنند .مصرف این طیف از میوهها
و سبزیجات همچنین کارکرد مغز را
افزایشداده و خطر ابتال به بیماریهای
عصبی مثل پارکینسون و آلزایمر را
کاهش میدهد.
میوههای سبز
کلروفیل ،مادهای است که منجر به
ایجاد رنگ سبز در برخی میوهها و
سبزیجات میشود.
این طیفهای غذایی حاوی ایندول
هستند که منجر به کاهش خطر ابتال
به سرطان ،میشود.

راههای درمان سینوزیت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان و متخصص گوش،
حلق و بینی گفت :سینوزیت التهاب
و گرفتگی سینوسهای صورت است؛
گاهی بهدالیل مختلف این سینوسها
دچار التهاب میشوند که شایعترین
علتها سرماخوردگی و یا باد سرد
است.
دکتر علیاصغر عربی با بیان این
مطلب افزود :بهدلیل اینکه بچهها
از سن  2تا  8سالگی بیشتر سرما
میخورند ،بیشتر دچار سینوزیت
میشوند.
وی با اشاره به اینکه با باال رفتن سن،
دهانه سینوسها بازتر و سرماخوردگی
کمتر میشود و افراد کمتر دچار
سینوزیت میشوند ،اظهار کرد :اما در
بزرگساالن افرادی که انحراف تیغه
بینی دارند ،آلرژی دارند ،و یا آلودگی
هوا و گرد و خاک زیاد است مستعد

ابتال به سرماخوردگی و سینوزیت
هستند.این متخصص گوش ،حلق و
بینی گفت :در مرحله اولیه سینوزیت
که با سرماخوردگی ،آبریزش بینی،
درد و فشار روی صورت ،ایجاد میشود
با مصرف غذای گرم و استراحت،
کمپرس آبگرم روی صورت ،مصرف
قطرههای بینی ،آنتی هیستامین و
مسکن بهبود مییابد .عربی افزود:
سینوزیت در مرحله حاد با عالئمی
چون تب باال و ترشحات چرکی
همراه است که برای بهبود آن باید
از آنتیبیوتیک استفاده کرد ،البته
آنتیبیوتیک بهصورت خودسرانه
توصیه نمیشود چرا که مقاومت
میکروبی را باال میبرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان در پایان خاطرنشان
کرد :برای درمان سینوزیت از بخور
گرم باید استفاده کرد.

رختخواب باعث میشود که  40تا 70
%حجم استخوانها کاهش یابد !
از سوی دیگر ضربان قلب افزایش
یافته و مشکالتی مانند افزایش
اضطراب و حتی سنگ کلیه نیز به
وجود خواهد آمد.
 عصب سیاتیک بزرگترین عصب
بدن است که از قسمت پایین کمر
تا پاها ادامه دارد ،اختالل این عصب
ممکن است باعث دردهای شدید در
ناحیه زانو ،کمر ودنده ها شود.

موادغذایی
مضر برای

معده خالی

خوردن آب یا نوشیدنی سرد با معده خالی یکی
از بزرگترین اشتباهاتی است که میتواند آسیب
جدی به معده ،گوارش و کبد بزند.
هنگامی که معده خالی است برای شروع خوردن
مواد غذایی باید مراقب انتخابهایدرست باشیم.
مصرف برخی مواد غذایی با معده خالی میتواند
مشکالتی را برای گوارش و معده بهوجود بیاورد.
در ادامه مواد غذاییای که نباید با معده خالی
بخورید را معرفی میشوند.
پرتقال

مصرف پرتقال با معده خالی اسید معده را به مقدار
زیادی افزایش میدهد و روی غشای مخاطی
معده اثر نامطلوبی میگذارد و سبب ناراحتیهای
گوارشی ودر نهایت استفراغ میشود.
گالبی
گالبی بهعلت دارا بودن فیبر خام ،میتواند به
مخاط ظریف موجود در معده آسیب بزند و
وضعیت معده را در طوالنی مدت به شدت حاد
کند.
موز

همچنین خوردن موز با معده خالی بهطور ناگهانی
مقدار منیزیمدر بدن را افزایشداده و سبب به هم
خوردن تعادل منیزیم و کلسیم در بدن میشود و
روی قلب و عروق اثر بی نهایت منفی میگذارد.
خیار
خیار و سبزیجات برگی حاوی فیبر فراوانی
هستند .وقتی این مواد با شکم خالی مصرف
میشوند ،باعث سوزش سردل ،نفخ و دردهای
شکمی خواهند شد.
گوجهفرنگی

گوجهفرنگی بهعلت اینکه اسیدی است ،مواددرون
آن با اسید معده واکنش شیمیایی انجام میدهد
و ژل غیرقابل حلی تشکیل میدهند که بهراحتی
منجر به تولید سنگ و زخم معده میشود.
ماست
ماست از جمله مواد غذایی است که نباید با شکم
خالی مصرف کرد چرا که باکتریهای مفید روده
را نابود میکند .بهترین کار مصرف آن قبل از خواب
است که سبب بهبود هضم غذا و رفع یبوست
میشود.

سامانه پیامک
10009178001808

 /آدمها همه میپندارند که زندهاند؛ برای آنها
تنها نشانه حیات ،بخار گرم نفسهایشان است.
کسی ازکسی نمیپرسد؛ آهای فالنی! از خانه
دلت چه خبر؟ گرم است؟ چراغش نوری دارد
هنوز؟
0917245**30
 /پستترین انسان کسی است که راز دوران
دوستی را به وقتدشمنی برمال سازد.
0917245**30
 /به خاطر پناهدادن به کبوتری هیچ درختی
بیشاخ و برگ نشده؛ مهربانی کنیم وتکیهگاه
هم باشیم.
0917046**84
 /ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ میدهد ،ﺷﻤﺎ هزار ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥدهید.
0936688**82

پرستاری شغلی است
محبوبه ناصری
گروه گزارش
که تا عاشق نباشی،
نبض تپنده هر بیمار لبخند بر لبانت
نمینشاند .پرستاران نمونه گذشت و ایثارند
و بهترین خاطره هر یک از آنها بازگشت به
حیات و فرصتدوباره بیماران برای زندگی
است.
والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار
بهانهای شد تا به سراغ پرستاران دو بخش
دیالیز و اتفاقات بیمارستان شهدای نیریز
برویم و پایدرددلشان بنشینیم.
بخش دیالیز بیمارستان شهداء 3 ،پرستار
دارد .طبق گفته مسئول این بخش ،ماهیانه
 240بیمار ثابت و حدود  4بیمار به صورت
مهمان یا از بخشهایدیگر به آنجا مراجعه
میکنند.
من این شغل را با جان و دل دوست
دارم
شهناز بنان مسئول بخش دیالیز درباره
عالقهاش به پرستاری میگوید 17« :سال
است پرستارم .اوایل  3سال معلم بودم .اما
بعد از آن به خاطر عالقهام به پرستاری از
دبیری انصراف دادم و وارد رشته پرستاری
شدم .پرستاری عشق است و من این شغل
را با جان ودلدوستدارم».

به بهانه روز پرستار  ،پای سخن  پرستاران نیریزی

نبض تپنده بیمار ،لبخندی
برلب پرستار است

به دیالیز نشوند .تا آنجا که میتوانید آب
بنوشید و تا حد امکان آب را بجوشانید».
وی میگوید« :خانواده هر بیمار میداند
این بخش مقررات خاص خودش را دارد؛
با این وجود گاهی میشود که خانوادهها
با رفتارشان ناراحتمان میکنند .در این
بخش لزومیبه همکاری همراه با پرستار
نیست و همراهان با رعایت قوانین مربوط به
دارو ،تغذیه و فعالیتهای بدنی هر بیماردر
منزل ،بزرگترین کمک را به ما میکنند».

میگیرم».

******
اتفاقات (اورژانس) یکی دیگر از بخشهای
مهم و حساس ودر واقع ورودی بیمارستان
است.
همه اعتبار و احترامم را مدیون شغلم
هستم
مسئول بخش اورژانس (اتفاقات)
بیمارستان شهدای نیریز که از سال 1378
وارد این کار شده ،در مورد انتخاب شغلش

و عاشورا و  ...کار ما چند برابر میشود.
بعضی وقتها رسیدگی به یک بیمار بدحال
آنقدر خستگی دارد که یک ماه از نظر
روحی و جسمیخسته هستیم .مگردر یک
سال چند بار میشود خبر فوت یک عزیز را
به خانوادهاش داد؟»
وی یکی دیگر از مشکالت شغلش را
مواجهه با بیماریهای عفونی و واگیردار
میداند و میگوید« :در کار ما اشتباه
جبرانناپذیر است و اگر باعث از دست

سرانه بیمه هر فردی را پزشک خانواده از
سازمان بیمه مربوطه دریافت میکند؛ چه
او به پزشک مراجعه کند و چه نکند .این
در حالی است که با مراجعه به اورژانس
بیمارستان ،مجددًا این هزینه از سازمان
بیمه کسر میشود و ضرر به سازمان بیمهها
باعث حذف یکدارو از پوشش بیمهای ودر
نهایت ضرر به مردم میگردد».
بخشپور ادامه میدهد« :در ماه بین  5تا
 10هزار مراجعه کننده داریم و این باعث

خوردن یک جرعه آب نداریم .گاهی
فرزندماندر خانه تبدارد و ما اینجا به تب
بچههای مردم رسیدگی میکنیم؛ اما باز
هم میگویم پرستاری عشق است».
ذکایی از رفتار بعضی از مردم گالیهمند
است و میگوید« :مردم ما را مقصر کمبود
امکانات میدانند و با بدترین لحن سر
کوچکترین چیزی درگیر میشوند .از
همراهان بیمار خواهش میکنم بگذارند
روند درمان طی شود و آرامش خود را حفظ
کنند».
وی ادامه میدهد« :دیگر مشکلی که در این
بخش واقعًا وقت ما را میگیرد ،تلفنهای
وقت و بیوقت و بیمورد است» .
ذکایی از خاطرات تلخ و شیرینشدر بخش
اتفاقات میگوید« :یکی از خاطرات تلخ
و شیرینم مربوط میشود به سوختگی
صورت دختر بچهای توسط اسید .آن روز
به محض وروددختربچه به بخش اورژانس،
در حمام سوختگی به مدت زیادی او را
شستیم و اعزامش کردیم .نگران بینایی و
ظاهر صورتش بودم .بعدها به بیمارستان
آمد و دیدم تحت چندین عمل زیبایی قرار
گرفته و بیناییاش هم خدا را شکر موردی
نداشت؛ آن روز واقعًا از ته قلبم خوشحال

 /اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند
شناخت و اگر پول نداشته باشی ،تو انسانها را
خواهی شناخت.
0936688**82
/دل را قرار نیست ،مگردر کنار تو…
0916415**40
 /تو مرا جان و جهانی ،چه کنم جان و جهان
را؟
0917332**03
َ /شب در خم گیسوی تو عابر میشد /با
هر نفست بهار ظاهر میشد!  /ای فلسفهی
شگفت ،افالطون هم /با دیدن چشمان تو
عاشق میشد.
0917332**03
 /شما دشمنانی دارید؟ بسیار خوب؛ این
نشان میدهد روزی جایی در زندگیتان کار
مهمی را خوب انجامدادهاید.
0917245**30
 /به آسانی میتوان فهمید که چه کسی بر
شما حکومت میکند :فکر کنید و ببینید از چه
کسی نمیتوانید انتقاد کنید.
0917245**30
 /کسی که گمان میکند برگریزان
پاییزی به معنای مرگ برگهاست ،هرگز
رقص آنها را در روزهایی که باد میوزد ندیده
0917217**69
است.
 /بر آنچه گذشت؛ آنچه شکست؛ حسرت
مخور ...زندگی اگر آسان بود ،با گریه شروع
نمیشد!
0930477**60
 /تو این فکر بودم /که با هر بهونه /یه بار
آسمونو بیارم تو خونه /حواسم نبود که /به تو
خود آسمونهِ /
فکر کردنِ /
خود آسمونه.
0990029**54

در مورد عالقهاش به بخشدیالیز میگوید:
«با وجود این که کار در این بخش سخت
است ،حاضر نیستم آن را عوض کنم.
من در این بخش بیمارانی دارم که مدت
زمان زیادی با آنها هستم وگویی جزئی از
خانوادهام شدهاند».
بنان از عملکرد انجمن حمایت از بیماران
کلیوی ناراضی است و میگوید« :این
انجمن به نام بیماران کلیوی است؛ اما
بیشتر کمکشان به بخشهای دیگر است.
البته یک کمک هزینه  50هزارتومانی از
طرف این انجمن به بیماران میشود؛ اما
واقعًا ناچیز است».
وی ادامه میدهد« :چندی پیش یک
بیمار که مشکل نارسایی کلیوی داشت
به اینجا مراجعه کرد .وی پدر سه فرزند و
سرپرست خانوار است .او به علت وضع مالی
بد و نداشتن توان کار نتوانسته بیمهاش را
بپردازد و میبایست بابت هر بار دیالیز 300
هزار تومان پرداخت کند .هفتهایدو بار آن
هم با چنین مبلغی واقعًا برای این بیمار
کمرشکن است و حتی افراد با وضع مالی
خوب هم ممکن است از پس آن برنیایند».
این پرستار ضمن تشکر از خیرین ،از آنها
میخواهد تا بیشتر به این بخش و بیماران
آن توجه کنند .وی میگوید« :یکی از
دستگاههای بخش دیالیز خراب است
و ای کاش خیرین بیشتر از هر چیزی
کمکهایشان را صرف امور پزشکی کنند».
بنان از مردم میخواهد تا بیماریهایمربوط
به کلیه را جدی بگیرند .وی میگوید:
«چنانچه به فشارخون یا بیماری دیابت
مبتال هستید ،آزمایشهای ساالنه را حتمًا
انجام دهید تا کلیه به مرحله دیالیز نرسد.
همچنین بیماران سنگ کلیه روند درمان
خود را کامل کنند تا خدای ناکرده مجبور

سختیهایش هم برایم لذتبخش
است
فاطمه قنبریپور  22سال در این شغل
فعالیت میکند .به شغلش عالقه زیادی
دارد ودر این باره میگوید« :شبکاری برای
یک زن سخت است؛ اما من عادت کردهام
و به خاطر عالقهای که به این کار دارم،
سختیهایش هم برایم لذتبخش است» .
قنبریپور اهداء عضو به یک بیمار را
بهترین خبر ممکن میداند و میگوید:
«وقتی بیمار جلو چشمم درد میکشد ،از
تمام وجودم برای سالمتیاش دعا میکنم
و وقتی میشنوم به بیماری اهداء عضو
شده ،انگاردنیا را به مندادهاند».
وی یکی از مشکالت این بخش را
درگیریهای اداری و کامپیوتری آن
میداند و میگوید« :همه کاره این بخش
خودمان هستیم و رسیدگی به پروندهها و
امور کامپیوتری ،مسئولیتمان را چندین
برابر کرده .کاش این وظایف از حوزه کاری
ما جدا میشد».
دعای یک بیمار آرامم میکند
عزیزه فراغت متولد الر ،دیگر پرستار
مهربان این بخش است .به خاطر دوری از
خانواده زیاد راضی نیست؛ اما عالقهاش به
پرستاری باعث شده رنج دوری از خانواده
را تحمل کند 28 .سال شب و روزش را وقف
بیماران کرده ،از حضورش در این بخش
راضی است و میگوید« :با بیماران بخش
دیالیز رابطه عاطفی برقرار کردهام.زمانی
که یکی از آنها فوت کند ،روحیهام خراب
میشود؛ مخصوصًا اگر جوان باشد .اما اگر
خبر بهبودی یا اهداء عضوشان را بشنوم،
واقعًا خوشحال میشوم .وقتی از شدت
خستگی نای کار کردن ندارم ،دعای یک
بیمار آنقدر آرامم میکند که جانی دوباره

میگوید« :خدمت سربازی را در اورژانس
یک بیمارستان کار میکردم و همان شد
که به پرستاری عالقهمند شدم .یک سال
در اورژانس شیراز کار کردم و بعد از آن هم
تا به امروزدر اورژانس نیریز مسئولیت این
بخش را برعهده داشتهام .از این که پرستار
شدم ناراحت نیستم و اگر دوباره به گذشته
برگردم،دوباره این شغل را انتخاب میکنم؛
چون همه اعتبار و احترامم را در جامعه

رفتن جان یک نفر شود ،عذاب وجدانش تا
آخر عمر گریبانمان را میگیرد».
مسئول اورژانس ساعت شلوغی این بخش
را  10تا  12ظهر و  5عصر تا  12شب عنوان
میکند و میگوید« :در این ساعات ما
بیشترین مراجعه کننده را داریم و بیماران
قلبی بیشترین مراجعهکنندگان به این
بخش هستند .بعد از آن نیز حوادث عمدی و
غیر عمدی شامل تصادفات ،معادن ،خانگی

 /پرستاری عشق است
 /بیمارانی دارم که گویی جزئی از خانوادهام شدهاند
 /ای کاش خیرین بیشتر از هر چیزی کمکهایشان را
صرف امور پزشکی کنند
 /وقتی میشنوم به بیماری اهداء عضو شده ،انگار دنیا را
به من دادهاند
 /دعای یک بیمار آنقدر آرامم میکند که جانی دوباره
میگیرم
 /بیماران قلبی بیشترین مراجعهکنندگان به این بخش
هستند
 /در ماه  5تا  10هزار مراجعه کننده داریم
 /مردم ما را مقصر کمبود امکانات میدانند
مدیون آن هستم» .
محمدحسین بخشپور پرستاری را یکی از
سختترین مشاغل میداند و میگوید« :ما
در شغلمان تعطیلی نداریم .در تعطیالت
ساالنه مثل عید نوروز ،سیزدهبهدر ،تاسوعا

و کارگاهی .از مردم خواهش میکنم در
ساعات شلوغی یا نصف شب ،برای موارد
غیرضروری مثل رادیولوژی و نسخهنویسی
به بیمارستان مراجعه نکنند و تا حد امکان
از پزشک خانواده خود استفاده کنند؛ زیرا

تأسف است که مسئوالن شهرستان در این
سالها نتوانستهاند یکدرمانگاه شبانهروزی
دولتی یا خصوصی در شأن مردم نیریز
راهاندازی کنند».
وی یکی دیگر از مشکالت این بخش را
کمبود پزشک عمومی میداند و میگوید:
«بیمارستان بابت بخش تریاژ هزینه و فضا و
امکانات فیزیکی بسیاری فراهم کرده است.
همچنین پرستاران باتجربه نیز در این بخش
درحال فعالیت هستند تا به بهترین نحو به
بیماران رسیدگی شود .تریاژ یعنی جدا کردن
بیماران بدحال از خوشحال .این بخش
همانند فیلتری است که باید وضعیت بیمار
به بهترین نحو سنجیده شود و برای ویزیت
در اولویت قرار بگیرد .در تریاژ پارتی بازی
نمیشود و مسئولیت قانونی زیادی دارد» .
بخشپور در پایان درمورد خاطرات تلخ
و شیرین دوران پرستاریاش چنین
میگوید« :خاطرات تلخ و شیرین زیادی
دارم؛ ولی همیشه به همکارانم توصیه
میکنم وجدان انسانی داشته باشند و
طوری کار کنند که بعد از گذشت بیست
سال وقتی به عملکردشان نگاه میکنند،
با افتخار بگویند من نگذاشتم زنان
بیسرپرست و بچههایی یتیم شوند».
در ادامه به دفتر پرستاری این بخش
رفتیم و پای صحبت چند تن از پرستاران
نشستیم.
پرستاری سخت است؛ اما عشق است
لیال ذکایی کارشناس پرستاری 6 ،سال که
در این شغل کار میکند .او باال رفتن سطح
هوشیاری یک بیمار تصادفی را بهترین
لحظه عمر یک پرستار تلقی میکند و
میگوید« :پرستاری شغل سختی است؛
اما عشق است .گاهی که برنامه کاریمان
سه شیفت میشود ،حتی ساعتها فرصت

شدم» .
از انتخابم پشیمان نیستم
مینا محمودی 4ماه است در این بخش
کار میکند .او به کارش عالقه زیادی دارد
و میگوید« :از انتخابم پشیمان نیستم» .
وی میگوید« :امکانات کم و توقع زیاد
مردم ،انجام دادن کار خدمه و اطالعات
بخش ،همه و همه باعث میشود حسابی
خسته شویم و در کارمان خدشه ایجاد
شود».
همه چیزش با شغلهای دیگر
فرق دارد
محمدحسین اکبرزاده یکی از پرستاران
بخش اورژانس است و در مورد خاطرات
تلخ و شیرینش میگوید« :ما اینجا بیشتر
خاطرات تلخ داریم .یکی از خاطرات تلخم
مربوط به پیرمردی خوش زبان میشود که
تراکتور از روی او رد شده بود .فردای آن روز
که سرکار آمدم فکر میکردم حالش خوب
شده؛ اما با کمال تعجب فهمیدم جانش را از
دستداده است».
باید همراه بیمار را درک کنیم
علی بیگی نیز از  5سال پیش پرستار بخش
اتفاقات است و مانند بقیه همکارانش از
شغلش راضی است .او هم کمی از رفتار
مردم ناراضی است؛ اما حق را به آنها
میدهد و میگوید« :باید درکشان کنیم.
باالخره عزیزشاندر اینجا بستری است».
او نیز خاطرهای از یک شب عاشورا تعریف
میکند« :یک دختر بچه نوزاد را شب
عاشورا به اتفاقات آوردند .شیر وارد ریهاش
شده بود و تالش پزشکان برای زنده نگه
داشتنش نتیجه نداد؛ بعد فهمیدیم خدا
این نوزاد را بعد از سالها به پدر و مادرش
داده و این واقعه برایشان خیلی سخت
بود».

